
Als het op krachtig ondernemerschap aankomt, is samenwerking cruciaal. Zeker in 

crisistijd. Daar weten ze bij de Soester Zakenkring alles van. Door bundeling van 

krachten vertegenwoordigt de kring 17.500 arbeidsplaatsen en kan het 

z’n stempel drukken op de economische ontwikkeling van Soest en 

omgeving. “Anno 2013 ligt de focus op werk, werk en nog ‘ns werk.”

 D
e vereniging van 

het bedrijfsleven 

kent in Soest 

een lange historie. 

Sterker nog, met de 

oprichting van de Soester 

Fabrikantenkring in 

1951 was het de eerste 

in Nederland. De Soester 

Zakenkring is niet veel 

jonger. In 1959 zag de 

vereniging het levenslicht. 

Rond die tijd vertegenwoordigde 

de kring een handvol fabrikanten. 

Dat is anno 2013 wel anders. 

De Soester Zakenkring, die in feite 

een vereniging is van een 

breed scala aan 

ondernemers- 
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Interview

 wen BMO Soest richten het oog op de toekomst

“Het verhaal van Soest 

 moet verteld worden”

en winkeliersverenigingen, behartigt de 

belangen van zeshonderd ondernemingen. 

“En daar zijn we trots op”, zegt Armand 

Trippaers, voorzitter van de Soester 

Zakenkring. Op z’n iPad laat hij het 

wijdvertakte organogram van de 

Zakenkring zien. “De Soester Zakenkring 

is de spreekbuis van ondernemerskringen 

in Soest en Soesterberg”, verklaart 

Trippaers. “De Soestdijkse Grachten, 

ONS Netwerk Soesterberg, de drie 

winkeliersverenigingen en Soest Netwerkt, 

een club die zich primair op zpp’ers richt. 

De Bedrijven Management Organisatie 

Soest (BMO Soest) is de uitvoerende 

organisatie.”

Hoewel al die verenigingen eigen besturen 

en leden hebben, is de Soester Zakenkring 

namens alle aangesloten organisaties 

de belangenbehartiger naar zowel de 

gemeente als de provincie toe, leggen 

bedrijvenmanagers van de BMO Soest 

Henk van Asch en Paul Martens, uit. “Het 

is belangrijk dat we gezamenlijk een stem 

hebben naar de overheden toe. Je spreekt 

toch namens 17.500 arbeidsplaatsen”, 

aldus Van Asch. 

Martens: “En dat contact met het college 

van B&W en de medewerkers van de 

gemeente en de provincie is heel goed. 

We weten elkaar te activeren en te 

informeren waar dat nodig is. Vanuit de 

gemeente wordt met ons meegedacht 

en wij denken op onze beurt ook met de 

gemeente mee. Die wisselwerking is erg 

goed.”
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de drijvende kracht.” Van Asch: “Duurzaam 

ondernemerschap is één van de grote 

uitdagingen waar we als bedrijfsleven 

voor staan op dit moment. Hoewel het 

in crisistijd niet altijd eenvoudig is om je 

ook te focussen op wat goed is voor je 

omgeving, werpt het z’n vruchten af als 

je er met elkaar over van gedachten kunt 

wisselen. En als je kunt leren van elkaars 

goede voorbeelden.”

De waarde van de Soester Zakenkring uit 

zich juist in dat soort initiatieven, zegt 

Trippaers. “En daar hebben we er veel 

van. Het hele jaar door organiseert de 

Soester Zakenkring evenementen, acties 

en bijeenkomsten die de onderlinge 

samenhang van ondernemers in Soest en 

Soesterberg versterken. We kennen elkaar, 

en dat is in moeizame tijden van grote 

waarde. Het is belangrijk dat je niet in je 

eentje tegen de klippen op probeert te 

ondernemen, maar dat je de openheid 

en bereidheid toont om van elkaar te 

leren en anderen op weg te helpen.”

De bestuursleden van de Soester 

Zakenkring vinden die positieve 

grondhouding belangrijk. In dat kader 

organiseert een groep enthousiaste 

Soester ondernemers samen met 

plaatselijke kunstenaars ook al sinds 2003 

de Kunstroute Soest. “Dit jaar vieren we 

de tiende editie”, zegt Paul Martens, die 

verantwoordelijk is voor dit evenement. 

Tientallen bedrijven openen op de derde 

zondag in september hun deuren voor 

kunstenaars, die hun werk tentoonstellen 

voor publiek. “Het is een wisselwerking”, 

legt Martens uit. “Want die bedrijven maken 

van de gelegenheid natuurlijk ook gebruik 

om hun onderneming voor het voetlicht 

te brengen. Jaarlijks komen er een kleine 

5.000 mensen voor op de been.”

Van Asch: “Dat tekent ook wel de betrok-

kenheid van de Soester bevolking met het 

bedrijfsleven.” 

“En de betrokkenheid van het bedrijfsleven 

met de gemeenschap”, vult Trippaers aan. 

De hechtheid en samenwerking tussen 

gemeenschap, bedrijfsleven en overheden, 

stemt Van Asch, Martens en Trippaers 

dan ook optimistisch voor de toekomst. 

“Natuurlijk merken we hier ook dat het crisis 

is. Bedrijfspanden staan leeg, de economie 

hapert, maar de enige manier om daar 

bovenop te komen is door samenwerking. 

En door het verhaal van Soest te blijven 

vertellen. Naar binnen, en naar buiten toe.” 

Belangrijke aandachtspunt voor de 

Soester Zakenkring is een goed gevulde 

arbeidsmarkt, zegt Van Asch. “Het is 

belangrijk dat we het potentieel benutten, 

en dat we ook contact leggen met mensen 

die wat verder van de arbeidsmarkt 

afstaan.” Trippaers: “En daarbij is een 

goede aansluiting van het onderwijs op die 

arbeidsmarkt natuurlijk van groot belang. 

Ook dat is een wisselwerking. We moeten 

bereidheid tonen als ondernemers, maar 

we proberen ook het onderwijs te prikkelen 

om stappen te zetten en met ons mee te 

denken. Het helpt natuurlijk dat we daarin 

een groot deel van de lokale ondernemers 

vertegenwoordigen.” 

De hoge organisatiegraad van 

ondernemingen in Soest en omgeving, 

en de organisatiestructuur daarachter, 

wordt ook buiten de piketpalen van de 

gemeente opgemerkt. “We worden, ook 

vanuit de provincie, als voorbeeld gezien”, 

zegt Martens. “We worden geroemd om 

onze samenwerking en de wijze waarop 

we ondernemers weten te inspireren en 

mobiliseren.”

Bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid, 

vertelt voorzitter Trippaers. “Daar is Henk 


